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In dit collegejaar zijn er ruim 112.000 Internationale studenten

Als het aan VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg ligt, streeft

Elk jaar is het weer raak: buitenlandse studenten komen op de

Toen Tess Debelle uit Vancouver zich drie jaar geleden

hen hebben in totaal 164 nationaliteiten. En ruim een vijfde

“Voor mij is dit een abc’tje: we hebben geweldig onderwijs,

niet zomaar gevonden is. Huisvesting zal alleen maar een

verenigingslid sinds jaren. Waarom blijven de traditionele

in Nederland. De meer dan 80.000 diplomastudenten onder

van de universitaire masterstudenten komt uit het buitenland.
Meer feiten in de infographic.

Nederland naar 225.000 internationale studenten in 2025.
een krimpende bevolking, en we hebben talent nodig.”

helder water voor benin
met niche

eerlijke diploma’s
26

22

12

bonnefooi naar Nederland, en ontdekken dan dat een kamer

groter probleem worden: “Het huidige systeem is niet in staat
de groei van internationalisering op te vangen.”
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Watermanagement is een probleem in het West-Afrikaanse

Wat is die Nederlandse 7 nu eigenlijk waard? Alle alumni

Wat is volgens ondernemers de waarde van studie-ervaring in

Een overzicht van carrièremoves, benoemingen, uitwisselingen

met Nederlandse kennispartners het Institut National de l’Eau

het buitenland laten zien of ze het beter of slechter hebben

alleen op een surfplank in Zuid-Afrika gestaan, ik zou het toch

van het hoger onderwijs.

land Benin. Vier jaar geleden werd daarom in samenwerking

opgezet aan de universiteit van Abomey-Calavi. Een terugblik
bij de afronding van dit NICHE-project.

van Nederlandse universiteiten kunnen vanaf september in

gedaan dan hun medestudenten. Lees meer over de grading
table.

Transfer is het onafhankelijke magazine over internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek. Transfer is een uitgave van Nuffic Hoofdredactie – Cathalijne Boland
Redactie – Annelieke Zandvliet Eindredactie – Martine Postma Tekst in dit nummer – Xander Bronkhorst, Els Heuts, Mariken Stolk, Dorien Vrieling, Sang-Ah Yoo, Annelieke Zandvliet Beeld in
dit nummer – Marcel Bakker, Reyer Boxem, Claudie de Cleen, Ronald van der Heide, Marco Jeurissen, Johannes Odé Redactieraad – Ries Agterberg (DUB), Mariëlle Brouwer (Neth-ER), Leonard
van der Hout (Hogeschool van Amsterdam), Wessel Meijer (Radboud Universiteit Nijmegen), Erwin Ploeger (UNESCO-IHE), Evert de Vos (De Groene Amsterdammer) Vormgeving en lay-out –
Sabrina Luthjens BNO en Christina Schürmann (www.makingwaves.nl) Druk – Verloop drukkerij, Alblasserdam Abonnementen – aanmelden (gratis), opzeggen of wijzigen via www.nuffic.nl/
transfer Overname artikelen - het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen uit Transfer is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de redactie Contact met de redactie – via
transfer@nuffic.nl of www.nuffic.nl/transfer
Cover: Tess Debelle uit Vancouver is een van de weinige internationale studenten die lid is van een Nederlandse studentengezelligheidsvereniging. Foto: Reyer Boxem.

het buitenland? Charly Heusschen van EGG Helmets: “Al heb je
vermelden op mijn cv.”
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65 jaar nuffic
In 1952 werd in Den Haag de ‘Stichting voor de internationale samenwerking der Nederlandse universiteiten en
hogescholen’ opgericht. In Engelse vertaling en afgekort werd dat: Nuffic. Het eerste doel van de nieuwe stichting was de oprichting van een academie met korte, gespecialiseerde postdoctorale cursussen in het Engels,
voor studenten uit net gedekoloniseerde landen. Voor de huisvesting van dit Institute of Social Studies bood
koningin Juliana paleis Noordeinde aan. Tot 1977 bleven Nuffic en ISS in dit pand, nu zijn ze nog altijd buren op de
Kortenaerkade.
De Nuffic-scope werd al snel veel breder, met onder meer voorlichting in het buitenland over het Nederlands hoger
onderwijs, diplomawaarderingen (het eerste advies ging op 31 oktober 1958 de deur uit), en institutionele steun aan
universiteiten in ontwikkelingslanden.
Twee jaar geleden fuseerden Nuffic en Europees Platform tot EP-Nuffic, met als doel voortaan één organisatie te
zijn voor alle onderwijssectoren. En dat blijft zo, ook al is op het jaarcongres de nieuwe/oude naam Nuffic onthuld.
Samen met de nieuwe pay-off: Meet the world. (CB)

Op de laatste vergaderdag voor
de verkiezingen hebben 16 Tweede
Kamerfracties vóór de ‘Yantai-wet’
gestemd. Alleen de PVV was tegen.
Het wetsvoorstel, dat ook nog door
de Eerste Kamer moet worden
aangenomen, maakt het mogelijk om volledige opleidingen in
het buitenland aan te bieden. Nu
moeten studenten een tijdje in ons
land studeren om een Nederlands
diploma te kunnen krijgen. In een
Algemene Maatregel van Bestuur
worden nog de precieze voorwaarden uitgewerkt voor een internationale branch campus, zoals de
Rijksuniversiteit Groningen die voor
ogen heeft in het Chinese Yantai. De
minister moet altijd toestemming
geven voor zo’n vestiging. (AZ)

Wat betekent de uitslag
van de verkiezingen voor
internationalisering in het
onderwijs? De partijen die
waarschijnlijk de basis gaan
schreven er (n)iets over in hun
verkiezingsprogramma’s.

Het rectorencollege in een oproep aan overheden overal ter wereld
“om zich met kracht te keren tegen inperkingen van de vrije wetenschap”, in NRC Handelsblad
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Maar liefst 25 miljard pond brengen internationale studenten in het Britse laatje.
Of dit bedrag – dat Universities UK begin maart naar buiten bracht – zo hoog
blijft, is echter de vraag. Sinds de keuze van de Britten voor een Brexit lopen de
aanmeldingen van EU-studenten terug.
De cijfers van Universities UK gaan over het studiejaar 2014–2015. Toen stonden
er 437.000 studenten uit het buitenland ingeschreven bij de Britse universiteiten,
waarvan 125.000 afkomstig uit een EU-land. Deze studenten betaalden niet alleen
collegegeld, maar gaven ook veel geld uit in winkels en aan vervoer. In totaal
leverde dat de Britse economie 25,8 miljard pond op, ofwel 29,7 miljard euro.
Dat de belangstelling voor het Verenigd Koninkrijk bij EU-studenten afneemt,
blijkt uit gegevens die de Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)
eerder dit jaar naar buiten bracht. Na jaren van stijging daalde het aantal aanmeldingen vanuit de EU met 7 procent. In Nederland nam de animo voor Britse
universiteiten overigens wel wat toe. Het aantal aanmeldingen uit landen buiten
de EU bleef gelijk. (AZ)

‘Motorblok’ maakt internationalisering mogelijk

vormen van de regeringscoalitie

“Laten we het tij keren nu het nog kan;
de geschiedenis leert ons dat we te vaak
wegkeken van onwelgevallige zaken,
of ons te lang in slaap lieten sussen.”

‘Billions’ onder druk door
Brexit

correctie
De NFP-beurs aan Devika Rai uit
Nepal was de 25.000e sinds 2003.
En dus niet sinds 1957, zoals vermeld
in de vorige Transfer.

VVD

CDA

D66

Internationalisering
vindt ook plaats via open
en online onderwijs,
stelt de VVD. Daarom
moeten belemmeringen
om dat aan te bieden
worden weggenomen,
net als obstakels om
online onderwijs – geaccrediteerd in binnen- of
buitenland – te volgen.
De VVD streeft verder
naar wederzijdse erkenning van diploma’s en
beroepskwalificaties
binnen Europa.

Geen woord over internationalisering in het
verkiezingsprogramma
van het CDA. Wel
over een vereenvoudigd belastingstelsel,
dat Nederland minder
aantrekkelijk kan maken
voor internationaal
talent. De versimpeling
van heffingskortingen
en aftrekposten impliceert een einde aan de
30%-regeling. Die maakt
het mogelijk om werknemers uit het buitenland
30% van hun loon belastingvrij te verstrekken.

D66 spreekt zich letterlijk uit voor internationaler onderwijs.
Met meer internationale uitwisseling van
studenten. Uitbreiding
van Engelstalig hoger
onderwijs, mits de taal
van hoog niveau is. En
volle steun voor initiatieven om talentvolle
studenten en docenten
uit het buitenland aan te
trekken en te behouden.
D66 legt ook nadrukkelijk een link tussen
ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. (AZ)
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vvd-tweede-kamerlid pieter duisenberg:

‘Ik mis concrete doelen
en ambitie’

“Wat mij betreft komt
er een ‘Make it in the
Netherlands!’ 3.0,
dus twee stappen erbij”

Het hoger onderwijs moet een topsector en exportproduct worden, vindt Pieter Duisenberg, onderwijswoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
Zijn ambities legde hij vast in het document The
Netherlands’ Education Strategy. De internationaliseringsstrategie die de Canadese regering in 2014
lanceerde, diende daarbij als voorbeeld. Canada mikt
in dit plan (zie kader) op 450.000 internationale
studenten in 2022: bijna 200.000 meer dan in 2011.
De opbrengsten moeten navenant stijgen.
“Ik heb in mijn strategie Canada vervangen door
Nederland. Ik heb dus geen nieuw plan geschreven”,
vertelt Duisenberg. “Waar het mij om gaat, is dat er
een concrete, geïntegreerde visie wordt geformuleerd
en dat er niet allemaal aparte rapportjes verschijnen.”

Wat is er niet goed aan het huidige
internationaliseringsbeleid van Nederland?
“Ik mis concrete doelen en ambitie. Er is in de afgelopen kabinetsperiode heus wel wat bereikt, maar er
is veel meer mogelijk. Er is een enorm potentieel aan
internationale studenten, we hebben toponderwijs
en er is een groeiende behoefte om dat talent voor
onze kenniseconomie te behouden. Het is heel nuttig
om na te denken over wat de potentie van internationalisering kan zijn en daarover een discussie te
voeren.”

Uw plan voor Nederland is een kopie van het
Canadese plan. Wat spreekt u zo aan in de
strategie van de Canadezen?

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg pleit voor veel meer ambitie in het
Nederlandse internationaliseringsbeleid. Hij ziet hoger onderwijs als
exportproduct en wil naar drie keer zo veel internationale studenten in 2025.
‘Voor mij is dit een abc’tje.’
tekst: els heuts, beeld: marcel bakker
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“Canada heeft een concreet doel geformuleerd en laat
zien welke acties nodig zijn om dat doel te bereiken.
Bij ons wordt gezegd: hier staan we, we gaan ons best
doen en hopelijk komen we dan een stukje verder.
Een strategie is zeggen: ik zit in A, ik wil naar B, en
zo kom ik daar. Nederland denkt vanuit A. Ik wil, net
zoals Canada doet, op punt B starten en dan terugvertalen wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld op het
gebied van branding, het curriculum en huisvesting.
Als ik de strategie van Canada doortrek naar
Nederland, kom ik op 225.000 internationale
studenten in 2025. Voor de VVD is dat geen in beton
gegoten doelstelling, maar dit is wel de mate van
concreetheid die wij wenselijk vinden. Je moet dit
zien als een oefening in ambitie en concreetheid. Mijn
plan draait overigens niet alleen om de inkomende
studenten. Ook op de uitgaande mobiliteit willen we
fors inzetten.”
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De ‘war on talent’ is heftig. Canada investeert
miljoenen dollars in internationalisering,
onder meer via beurzen. Waar moet in
Nederland het geld vandaan komen om zo
veel internationale talenten over de streep te
trekken?
“Ik vind het zo jammer dat dit vaak de eerste vraag is.
Ik ben er niet tegen om hier geld voor uit te trekken.
Maar het gaat mij in eerste instantie om een andere
denkwijze. Namelijk: wat is er nodig, als we het
niveau van Canada willen bereiken? Als er vervolgens een goed doortimmerd plan ligt, kunnen we
keuzes gaan maken. Zijn we bereid om onderwijs op
de eerste plaats te zetten bij handelsmissies? Zijn we
bereid de wetgeving rond visa aan te passen? Waar
vestig je Neso-kantoren? En tot slot komt dan ook de
vraag of we meer geld willen investeren in beurzen.”

Wie is Pieter Duisenberg?
Pieter Duisenberg (1967) zit sinds september 2012 voor de
VVD in de Tweede Kamer en is namens zijn partij woordvoerder voor het hoger onderwijs. Hij studeerde macroen monetaire economie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en volgde aan de Vrije Universiteit
Amsterdam een opleiding tot register controller.
Duisenberg werkte onder meer bij Shell, McKinsey en
Eneco en woonde vier jaar in Australië. In 2012 maakte hij
de overstap van het bedrijfsleven naar de Tweede Kamer.
De VVD’er is voorstander van transnationaal onderwijs en staat achter het plan van de Rijksuniversiteit
Groningen om een campus te openen in China. De VVD
ziet dit als een mogelijkheid om kansen te pakken, maar
vindt wel dat er zorgvuldig met de risico’s moet worden
omgegaan. Duisenberg is ook voor verruiming van het
studievoorschot, waardoor studenten meer financiële
mogelijkheden hebben om in het buitenland te studeren.
Zijn politieke ambities heeft hij niet van een vreemde. Hij
is de zoon van oud-minister en oud-bankpresident Wim
Duisenberg en diens eerste vrouw Tine Stelling, en had
zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit.
In 2015 leverde hij zijn Amerikaanse paspoort in. (EH)
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Inmiddels demissionair minister Bussemaker
zei dat uw businessplan haar doet denken
aan de ‘kennis, kunde, kassa’-benadering
van het kabinet-Rutte I. Voor haar is de
maatschappelijke opdracht van het onderwijs
uitgangspunt bij internationalisering. Wat
vindt u daarvan?
“Het een sluit het ander niet uit. Dit kan hand in
hand gaan. Mij gaat het om de vraag: wat is goed
voor Nederland en voor de Nederlandse student? Die
heeft belang bij een welvarend Nederland en bij de
international classroom. Ik benader het wel degelijk
ook economisch, want dit is voor mij een abc’tje.
We hebben geweldig onderwijs, een krimpende
bevolking, we hebben talent nodig en er is een groot
potentieel aan internationale studenten. Waarom zou
Nederland minder kans maken dan Canada?”

In Australië is het hoger onderwijs een van de
belangrijkste exportproducten. Critici vinden
dat de commerciële aanpak is doorgeslagen.
Zo wordt het studieaanbod bepaald door de
vraag van internationale studenten. Vindt u
dat wenselijk?
“Als je zo’n internationaliseringsstrategie opstelt,
moet je ook kijken naar de risico’s. Nederland is er
goed in om met elkaar te kijken wat er fout kan gaan

en dan maar iets niet te doen of je ambities af te
vlakken. Maar je moet je kansen pakken en gewoon
heel reëel met de risico’s omgaan. Belangrijke vraag
is wat zo’n strategie betekent voor de onderwijspraktijk. Dit zijn strategische keuzes voor universiteiten
en hogescholen. Die afweging en hoe je daarmee
omgaat, kunnen wij in Den Haag niet maken. Wel
kunnen wij de ambitie faciliteren.”

en waar liggen onze limieten? Yale zou op basis van
alleen al de inschrijvingen uit de regio Shanghai het
hele eerste jaar kunnen vullen. Dat doen ze natuurlijk
niet. De kwaliteit van het hoger onderwijs is gebaat
bij diversiteit. Ik vind ook dat je als hogeschool of
universiteit moet kunnen zeggen: wij doen niet zo
veel aan internationalisering. Maar instellingen die
dat willen, moeten er helemaal voor kunnen gaan.”

Afgelopen najaar stemde een aantal partijen
voor een motie van de PVV om Nederlandse
studenten voorrang te geven op buitenlandse
studenten bij studies met een numerus fixus.
Die motie haalde het niet. Maar hoe ziet u
dat als het aantal buitenlandse studenten
verdrievoudigt?

Hoe is uw plan ontvangen?

“Dat is de wereld omdraaien. Ik vind die studentenstops voor twaalf technische studies onacceptabel. Het
is onbestaanbaar dat de overheid miljoenen uitgeeft
om studenten te verleiden tot een bètaopleiding, om
ze vervolgens wegens geldgebrek weer weg te sturen.
Je moet de fixus oplossen.
Buitenlandse studenten moeten evenveel kans krijgen
als Nederlandse studenten om hier een opleiding te
doen. In Europees verband is dat ook wettelijk vastgelegd. Maar los van de wet, zou ik het principieel
onjuist vinden om Nederlandse studenten voorrang
te geven. Het zou ook funest zijn voor ons imago in
het buitenland. Al zou je dat maar één keer doen, dan
blijft het je jaren achtervolgen. Daarom ben ik ook
voorstander van een concreet scenario met een hoog
ambitieniveau. Dan zie je aankomen dat er een tekort
aan studieplekken is en kun je daar tijdig op inspelen.”

Het aandeel internationale studenten
bij de universitaire masteropleidingen
was vorig studiejaar ruim 20 procent. Een
lineaire doorrekening van het Canadese
scenario zou leiden tot meer internationale
dan Nederlandse studenten in de
masteropleidingen. Is er ook een limiet?
“Daar kan ik geen uitspraak over doen. Het gaat mij
niet om een concreet getal, het gaat mij erom dat er
een concrete ambitie wordt opgeschreven. Tot en met
de vragen: hoe gaat de mix aan studenten eruitzien

“Ik heb veel positieve reacties ontvangen. De teneur
daarvan is dat het goed is om zulke ambities te
formuleren, en dat het ministerie van Onderwijs
daarbij de regie zou moeten nemen. Ik begrijp dat
er een nieuwe agenda in voorbereiding is. Wat mij
betreft komt er een ‘Make it in the Netherlands!’ 3.0.
Dus twee stappen erbij.”

De internationaliseringsstrategie
van Canada
Canada wil het aantal internationale studenten uitbreiden van 239.131 in 2011 naar meer dan 450.000 in
2022. Dat moet voor minimaal 86.500 nieuwe banen
zorgen. De ruim 265.000 internationale studenten
die het land in 2012 telde, besteedden 8,4 miljard
Canadese dollars. Voor 2022 is een bedrag van 16,1
miljard geraamd.
Het land steekt ook veel geld in beurzenprogramma’s. In het Economic Action Plan 2013 is vastgelegd
dat gedurende twee jaar 42 miljoen dollar wordt
geïnvesteerd om de capaciteit van het zogenaamde
Temporary Resident Visa Program (voor kenniswerkers
en internationale studenten) te vergroten. Daarnaast
wordt gedurende twee jaar 13 miljoen dollar uitgetrokken om getalenteerde studenten te trekken en
Canadese studenten naar het buitenland te sturen.
Dit is bovenop de bestaande beursprogramma’s.
Jaarlijks investeert Canada ook 5 miljoen dollar in
een aantal targetlanden- en regio's. Dat zijn Brazilië,
China, India, Mexico, Noord-Afrika, het MiddenOosten en Vietnam. (EH)
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huisvesters willen deltaplan voor huisvesting internationale studenten

‘We lopen achter
de feiten aan’

13

Nu al zijn niet alle internationale studenten zeker van een dak boven hun
hoofd bij aankomst in Nederland. Betrokkenen zijn bang dat in de toekomst
een kamertekort studenten zal weghouden. Huisvesters pleiten voor een
Deltaplan om voldoende huisvesting te garanderen.
tekst: annelieke zandvliet, beeld: claudie de cleen

Buitenlandse studenten die hun toevlucht zoeken
hebben we studenten op allerlei manieren proberen
tot een tentje en de achterbank van een auto. Of die
te helpen”, zegt Timo Kos, directeur Onderwijs &
met z’n zevenen een kamertje in een hostel delen.
Studentenzaken. “Nu het er duizenden per jaar zijn
Hogescholen die hun medewerkers vragen studenten
gaat dat niet meer. Daar moeten we helder over zijn.
in huis te nemen, universiteiten die hotelkamers
Maak je geen gebruik van onze bemiddeling, dan
boeken. De verhalen blijven
sta je er alleen voor.” Zeker voor
terugkeren in de media, ook dit
studenten van buiten de EU kunnen
“Nog altijd komen
studiejaar weer.
de gevolgen groot zijn. “Heb je
Het is niet bekend hoeveel
studenten op de bonnefooi geen adres, dan krijg je ook geen
studenten bij aankomst in
naar Nederland”
verblijfsvergunning.”
Een zekere spanning is een
Nederland zonder woonruimte
gegeven, legt Ardin Mourik-Geluk
zitten en hoelang dat dan duurt.
uit. Hij is directeur van Kences,
De monitor van de International
het kenniscentrum en samenwerkingsverband van
Student Housing Assistance (ISHA) geeft een indicatie
studentenhuisvesters. Aan het begin van het studievan de zoektijd in Utrecht. Daar deden internationale
jaar arriveren meer uitwisselingsstudenten dan bij
studenten er vorig jaar gemiddeld ruim drie weken
de tweede piek, in februari/maart. “Het ingewikover om een kamer te vinden, met uitschieters naar
kelde bij huisvesting is dat je niet kunt bouwen op de
achttien weken.
verwachte maximale vraag, want dan riskeer je leegZolang de voorraad strekt
stand.” Nederlandse studenten kunnen meestal nog
In het verleden moesten studenten van De Haagse
een tijdje bij hun ouders blijven wonen. Voor buitenlandse studenten zullen oplossingen als hotelkamers
Hogeschool soms terug naar huis als zij niets konden
nodig blijven, denkt Mourik. “Maar met kunst- en
vinden, vertelt beleidsmedewerker Lieke Steijger.
vliegwerk, veel inzet en enthousiasme komen we nu
“Nu werken we samen met meer aanbieders, maar de
een heel eind.”
beschikbare en betaalbare woonruimte in Den Haag
blijft beperkt. Daar wijzen we studenten op zodra zij
Hartenkreet
zich hebben ingeschreven. Blijkbaar hebben we daar
Over de toekomst maakt de Kences-directeur zich
nog niet de juiste modus in gevonden, want nog altijd
echter grote zorgen. Hij wijst op de prognose van
komen studenten op de bonnefooi.”
Steijger en haar collega’s doen wat ze kunnen
het aantal internationale studenten tot 2024 in de
voor studenten die in augustus bij de hogeschool
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. “Zonder
aankloppen. Zo benaderen ze privé-aanbieders, en
verandering van het internationaliseringsbeleid
studenten die op het laatste moment nog op uitwiswordt er al een enorme toename verwacht. Het wordt
seling gaan. “Maar niemand is vrijgesteld om dat te
een uitdaging om die in goede banen te leiden.” Het
regelen. We zijn nu aan het bekijken hoe we dit beter
is Mourik wel duidelijk dat er meer kamers nodig
kunnen organiseren.”
zijn. Maar hoeveel, dát is de grote vraag. “Mijn
Internationale studenten van de TU Delft kunnen zich
hartenkreet is dat we niet goed weten waar we aan
tegen een kleine vergoeding inschrijven voor kamers
toe zijn.”
die de universiteit heeft gereserveerd. ‘Zolang de voorHoe het aantal Nederlandse studenten zich
raad strekt’, benadrukt de website. “In het verleden
ontwikkelt, is goed te voorspellen op basis van
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de demografie. Bij internationale studenten is dat
Hoofdpijndossier
Mourik krijgt bijval van Frank Uffen van Class of
ingewikkelder. De prognose wat betreft studiepuntmobiele studenten in de Landelijke Monitor
2020, een netwerk dat (kennis over) studentenhuisvesting in Europa wil verbeteren. “Instellingen
Studentenhuisvesting is bijvoorbeeld gebaseerd op de
formuleren geen visie op huisvesting”, zegt hij.
trend van de afgelopen acht jaar, gecombineerd met
“En ze geven niet nauwkeurig of te laat aan hoeveel
de verwachte wereldwijde demografische ontwikkelingen. Er zijn echter meer factoren van invloed, zoals
studenten ze verwachten. Huisvesters hebben
de hoogte van het budget voor Erasmusbeurzen. Of
enkele jaren nodig om woningen te realiseren. Zo
het aantal Engelstalige programma’s
lopen we achter de feiten aan.”
dat universiteiten en hogescholen
Uffen merkt dat instellingen
“Het huidige systeem is
aanbieden. Dat alles kunnen de
schroom voelen om over dit
niet in staat de groei van
huisvesters niet inschatten.
onderwerp te praten. Ook interMourik wil daarom met het minisviewverzoeken voor dit artikel – in
internationalisering op
terie van Onderwijs en de instelde weliswaar drukke periode rond
te vangen”
lingen samenwerken aan betere
de instroom van februari/maart –
prognoses. “Vroeger waren de
werden afgewezen. Timo Kos van
stichtingen voor studentenhuisvesde TU Delft erkent dat de huisvesting veel meer gekoppeld aan instellingen, net als in
ting van internationale studenten een hoofdpijndossier is. “De instroom is zo sterk gegroeid, daar valt
het buitenland. De huidige corporaties zijn wat uit het
niet tegenop te bouwen. Bij ons was de toename
blikveld geraakt, ook bij het ministerie. De instellingen
een paar jaar geleden 40 procent. Het is lastig als je
voelen zich nu soms iets te weinig verantwoordelijk.
ineens vierhonderd studenten extra op de stoep hebt
Ik zou het toejuichen als het huisvesten van internationale studenten echt een gezamenlijke verantwoordestaan. Dus we moeten oppassen dat we niet te hard
lijkheid werd, waarbij het kabinet de richting wees.”
groeien.”

Steeds meer internationale studenten
20%

Taskforce
internationalisering
Huisvesting zal ook aandacht krijgen
van de landelijke taskforce internationalisering. Dat beloofde de inmid-

15%

dels demissionaire Onderwijsminister
Bussemaker in december aan de
Tweede Kamer. De eerste resultaten

10%

van deze taskforce – met daarin
enkele ministeries, de Vereniging
Hogescholen, VSNU en EP-Nuffic

5%

– worden rond de zomer bekend
gemaakt. (AZ)
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bron: landelijke monitor studentenhuisvesting, abf research 2016
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Mede dankzij de huisvesters is het aanbod in Delft
volgens Kos nu “behoorlijk”. Hij herkent zich niet in
de kritiek van de huisvesters. “Wij hebben inmiddels
vrij scherpe meerjarige prognoses.” De grootste dreiging komt volgens Kos van de wet die sinds vorige
zomer huurcontracten tussentijds opzegbaar maakt
(zie kader). “Wordt die aangepast, dan is het goed
mogelijk om voldoende woningen te bouwen.”

Ikea-bed
De huisvesters zeggen inderdaad alles te kunnen
leveren wat er nodig is, mits er gezamenlijke prognoses komen om investeerders aan te trekken. Zonder
hun geld gaat het niet lukken. Class of 2020 en
Kences hebben samen al verschillende groeiscenario’s
uitgewerkt. “Met een verdubbeling of verdrievoudiging van het aantal internationale studenten kunnen
we uit de voeten”, zegt Frank Uffen. “Als zo’n doelstelling wordt vastgelegd, kunnen wij naar investeerders toe stappen. Nederlandse pensioenfondsen
investeren al miljarden in studentenhuisvesting in
het buitenland. En er zijn nog meer partijen die graag
actief willen worden in Nederland bij een duidelijk

langetermijnperspectief.” Hij is blij met de oproep
van VVD-Kamerlid Duisenberg aan de minister
om een concrete ambitie te formuleren en de voorwaarden te creëren om die te behalen. “We moeten
iedereen mobiliseren voor een soort Deltaplan. Het
huidige systeem is niet in staat de groei van internationalisering op te vangen. De wetgeving is daar nog
niet op afgestemd.”
Kences-directeur Mourik zoekt de oplossing niet
alleen in nieuwbouw. Hij noemt ook de mogelijkheid
om meer kamers te reserveren voor internationale
studenten, al haast hij zich te zeggen dat dit niet ten
koste mag gaan van de Nederlandse student. Lieke
Steijger vertelt dat in Den Haag een proef loopt om
bachelorstudenten, die enkele jaren blijven, onder te
brengen in reguliere huisvesting. Dan komen er meer
gemeubileerde short-stay-woningen beschikbaar
voor uitwisselingsstudenten. Mourik ziet dat ook
elders gebeuren. “De internationale diplomastudent
gedraagt zich meer als de Nederlandse student. Die
wil geen gemeubileerde kamer, maar gaat zelf wel een
bed halen bij Ikea. Dus we gaan meer onderscheid
maken tussen exchange- en diplomastudenten.”
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Kamergarantie
Ondanks de proef blijft de beschikbaarheid van betaalbare kamers een zorg van Steijger. Ze ziet vooral een
toename van duurdere woonruimte, die ook makkelijk te verhuren is aan young professionals. Frank
Uffen, met The Student Hotel een van de aanbieders van duurdere kamers, wil best meedenken hoe
woonruimte ook bereikbaar blijft voor de kleinere
portemonnee. “Universiteiten creëren nu al beurzen
voor talent, daar zou je ook huisvesting aan kunnen
koppelen”, oppert hij.
Uiteindelijk ontkomen de instellingen niet aan een
kamergarantie voor hun internationale studenten,
denkt Uffen. “Het is niet te verkopen aan ouders in
Tokio dat hun kind 10.000 euro kwijt is voor een jaar
studeren in Tilburg, maar dan zelf huisvesting dient te
regelen.” Buitenlandse concurrenten garanderen hun
studenten al een kamer, zegt hij. “Zeker voor het eerste
jaar. Bij de universiteiten van Edinburgh en Glasgow
zelfs voor drie jaar.” Op die manier kan er een community ontstaan, zegt Uffen. “En residence life dringt ook
de studie-uitval terug.”
Er is een groeiende vraag naar gegarandeerde huisvesting, zegt ook Lieke Steijger, zowel bij studenten als bij
partnerinstellingen. “Maar wij moeten de verantwoordelijkheid bij de student laten liggen, hoezeer mij dat
persoonlijk ook tegen de borst stuit. Wij zijn afhankelijk van huisvesters.” Ook Timo Kos wijst op dat
verschil met bijvoorbeeld Amerikaanse universiteiten.
“Wij mogen zelfs niet bouwen op onze eigen grond.
Dus moeten we op zoek naar goede samenwerking met
de huisvesters. Zien die te veel risico, dan bouwen ze
niet.”
De huisvesters zijn het niet eens over een kamergarantie van 100 procent. Uffen acht die absoluut
haalbaar, Mourik niet. “Ik denk wel dat het universiteiten en hogescholen aantrekkelijker maakt”, zegt de
Kences-directeur. “Maar het is bijna onmogelijk. Een
kamergarantie voor alle internationale studenten zou
niet goed uit te leggen zijn aan Nederlandse studenten.
Ik wil wel streven naar 80 tot 90 procent, zonder al te
veel hotelbedden en tentjes.”

achtergrond
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“Het is niet te verkopen aan
ouders in Tokio dat hun kind
10.000 euro kwijt is voor
een jaar studeren in Tilburg,
maar dan zelf huisvesting
dient te regelen.”

Financieel risico
Om hun internationale studenten direct na aankomst
woonruimte te kunnen bieden, reserveren onderwijsinstellingen kamers – veelal gemeubileerd – bij
huisvesters. Door een wijziging in de wet lopen ze
daarmee sinds juli een financieel risico. De huurcontracten voor een heel of halfjaar kunnen nu tussentijds worden opgezegd. Doet een student dat in
april, dan duurt het doorgaans tot september voor er
een nieuwe huurder komt. De kosten van leegstand
komen intussen voor rekening van de universiteit of
hogeschool.
Van de 2.000 kamers die de TU Delft beschikbaar
heeft is er nog geen tussentijds opgezegd, meldt
Timo Kos. “Maar daar zijn wij wel beducht voor.”
Als dat gebeurt, kunnen instellingen besluiten om
minder kamers te reserveren en zullen buitenlandse
studenten meer moeite moeten doen om woon
ruimte te vinden. Kos: “Of ze gaan elders studeren.” (AZ)

lastig: internationalisering bij studentenverenigingen

Lullepot in het
Engels?

Universiteiten willen graag dat Nederlandse studenten meer
in contact komen met internationale. Ook bij gezelligheids
verenigingen, waar internationale studenten tot nu toe zelden over
de vloer kwamen. De verenigingen stellen zich langzaam meer open,
maar: “Niet op onze traditionele verenigingsavond.”
tekst: dorien vrieling, beeld: reyer boxem
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De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft op
karakter. Het Utrechtsch Studentencorps (USC,
dit moment ruim 5.000 internationale diploma
1.057 leden) en de Utrechtse studentenvereniging
studenten en 1.500 uitwisselingsstudenten. “We
Veritas (1.750 leden) hebben bijvoorbeeld helemaal
hebben er bewust voor gekozen om internationale
geen internationale leden. Reinier van Doorn, rector
opleidingen aan te bieden,” zegt Luut Kroes, direcvan het USC, ziet het taalverschil als een belangrijke
teur Onderwijs & Studenten.
hobbel. “De liederen die we zingen,
“Maar die hebben pas meerwaarde
de ‘lullepot’ waarbij iemand op tafel
“De universiteit moet
als buitenlandse en Nederlandse
klimt en een verhaal vertelt – dat
deze discussie aanjagen.
studenten elkaar ontmoeten en van
soort tradities is nauw verbonden
Als we verandering aan
elkaar kunnen leren. Het kan niet
met de Nederlandse taal.”
de verenigingen zelf
zo zijn dat het buiten de collegezaal
Janneke Sloet van Oldruitenborgh,
overlaten, gaat het voor
twee gescheiden werelden zijn.”
president van WSV Ceres in
ons te langzaam.”
Ook de Universiteit Utrecht zou
Wageningen, herkent dat. “Bij ons
graag meer informele ontmoehoor je het argument ‘zo is het altijd
tingen zien tussen beide groepen
al geweest’ regelmatig. Wij willen
studenten. “We hebben van
de traditie graag waarborgen en ons
oudsher niet heel veel internationale studenten,
karakter behouden. Als er bij ons altijd internatiomaar er komen er steeds meer,” zegt Marieke de
nale studenten rondliepen, en de voertaal Engels zou
Bakker, afdelingshoofd Studentbegeleiding bij de
worden, zou dat misschien veranderen.”
directie Onderwijs en Onderzoek van de UU. “In
Het Groningse Albertus Magnus (2.400 leden) heeft
ons Strategisch Plan staat dat we een internationale
wél een paar internationale leden, maar die zijn voorcommunity willen zijn.” Volgens De Bakker houdt
alsnog op twee handen te tellen. Vicepreses Sophie
zo’n gemeenschap in dat Nederlandse en buitenlandse
Offringa zegt dat “de cultuur er nog niet naar” is
studenten zich mengen. Niet alleen op de universiteit,
om alles in het Engels te doen, maar merkt wel dat
maar ook in het verenigingsleven. “Utrecht is een
leden zich gemakkelijk aanpassen aan internationale
echte verenigingsstad, dus willen we graag dat interstudenten. “Zij schakelen in hun bijzijn over op
nationale studenten ook daar hun plek vinden.”
Engels.”
Niet alleen de taal is een probleem, ook de duur van
Karakter behouden
het lidmaatschap speelt mee. Reinier van Doorn van
Tot nu toe hebben de meeste Nederlandse gezelhet USC: “Bij ons word je lid voor het leven en de
ligheidsverenigingen nog niet zo’n internationaal
opbouw in jaren is belangrijk. Je komt als eerstejaars
in een studentenhuis wonen en vertrekt daar weer na
je vijfde jaar; je gehele lidmaatschap maak je deel uit
van een jaarclub. Zo bouw je een band op. Dat werkt
niet zo goed als je een halfjaar of twee jaar meedraait.
Dan valt de groep sneller uit elkaar.” Van de andere
kant: “Als de universiteit internationaler wordt, moet
het Corps daarin meegaan. We zijn geen stijve organisatie die alles wil houden zoals het is. Op termijn
zal het vast gewoon worden dat internationale
studenten lid worden.”

Vooral diplomastudenten
Floris Foekens, preses van Veritas, vraagt zich dat
af. “Elk jaar komt hier een groep internationale
studenten eten en borrelen. We laten hun dan de
vereniging zien en leggen onze mores en gebruiken
uit. Maar ik heb niet het idee dat de meesten van
hen graag lid zouden worden. Dat komt doordat we
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niet echt een internationaal karakter hebben, maar
ook doordat er verenigingen als I*ESN zijn. Die
sluiten beter aan bij de behoeften van internationale
studenten – en bij de duur van hun verblijf.”
Buitenlandse studenten zijn inderdaad een diverse
groep: er vallen studenten onder die hun bachelor
én hun master in Nederland doen en daarna in
Nederland willen blijven wonen, maar ook uitwisselingsstudenten die slechts een of twee vakken komen
volgen. Zowel Luut Kroes als Marieke de Bakker vindt
het vooral belangrijk dat de diplomastudenten zich
in het verenigingsleven mengen. Zij zijn hier niet
alleen langer, ze hebben over het algemeen ook meer
interesse om Nederlanders te leren kennen. Kroes:
“Natuurlijk zou het mooi zijn als ook uitwisselingsstudenten deelnemen in het studentenleven, maar
dat ligt gezien hun korte verblijf toch minder voor de
hand.”
Martina Baas van de Groningse tak van I*ESN, een
landelijke vereniging met voornamelijk internationale – maar ook Nederlandse – leden, ziet ook
dat uitwisselingsstudenten andere wensen hebben
dan diplomastudenten. “Ze willen een halfjaartje
genieten van hun tijdelijke universiteitsstad. Dat is
te kort om er bij een gezelligheidsvereniging echt
tussen te komen.” Deze studenten hebben meer aan
I*ESN, zegt Baas. “Het gaat ze om nú, niet zozeer om
de toekomst.”

Onbewuste uitsluiting
Toch blijven universiteiten inzetten op internationalisering van de Nederlandse verenigingen. Kroes:
“Natuurlijk ontmoet een beperkt aantal Nederlandse
en internationale studenten elkaar bij I*ESN, maar
dat vinden we niet genoeg. We willen die ontmoeting
veel breder tot stand zien te brengen.” De Bakker:
“We weten dat internationale studenten bij veel
studentenorganisaties, vaak onbewust, uitgesloten
worden. Bijvoorbeeld doordat websites niet in het
Engels worden aangeboden. Wij willen als universiteit actief uitdragen dat diversiteit en internationalisering belangrijk zijn, al was het maar omdat de
maatschappij vraagt om interculturele competenties.
Daarom moeten wij, als subsidiërende instelling,
die discussie blijven aanjagen en de bewustwording
stimuleren. Net zoals we dat moeten doen als het
over de ontgroening gaat. Want als we verandering
aan de verenigingen zelf overlaten, gaat het voor ons
als instelling te langzaam.”

Tess Debelle was ‘die buitenlander’
Toen ze zich drie jaar geleden aansloot bij studentenvereniging
Albertus Magnus in Groningen was geneeskundestudent Tess Debelle
(22) uit Vancouver het eerste internationale lid in jaren. Meteen bij de
ontgroening had ze een bijnaam te pakken: zij was ‘de Canadees’.
Maar nadat de ontgroeners het haar de eerste dagen extra moeilijk hadden gemaakt – “om de haverklap hoorde ik: ‘Waar is de
Canadees?’” – hoorde ze erbij als ieder ander. Ze werd zelfs gevraagd
lid te worden van de jaarclub van haar voorkeur. “Ik dacht dat ze me
er misschien liever niet bij wilden hebben omdat ik nog nauwelijks
Nederlands sprak, maar veel mensen kwamen juist uit zichzelf op me
af omdat ik ‘die buitenlander’ was.”
Debelle kwam bij Albertus terecht doordat ze op reis in Panama,
voordat ze naar Groningen ging, een groepje Albertianen had ontmoet. “Leuke mensen: relaxed, altijd in voor gezelligheid. Ik kreeg via
hen een goed beeld van de vereniging. Niet te streng, niet te veel
regels, je kunt aantrekken wat je wilt.”
Ze is een van de weinigen bij haar internationale studie die lid zijn
geworden van een traditionele, Nederlandse vereniging. “Veel mensen zijn wel actief bij de studievereniging, maar laten het daarbij. Het
werd, toen ik ging studeren, ook niet erg gepromoot.”
Van haar hoeft Albertus, dat 2.400 leden heeft waarvan ongeveer
tien internationale, niet per se internationaler te worden – leden
moeten vooral toegewijd zijn. Toch leidt ze tijdens de introductieweek veel internationale studenten rond op de vereniging, en neemt
ze regelmatig introducees mee. “Lid worden is vaak gewoon nog
nooit in ze opgekomen.” Want ja, ze hebben een bepaald beeld van
verenigingen, en van de ontgroening in het bijzonder. Net als haar
familie en vrienden in Vancouver. “Thuis-thuis heeft de ontgroening
een vreselijke reputatie. In Canada en Amerika is het verboden,
omdat het vaak is misgegaan met alcohol. Ik leg dan uit dat er in
Nederland helemaal niet gedronken mag worden tijdens de ontgroening.”
Debelle spreekt inmiddels vloeiend Nederlands. Dat komt door de
spoedcursus Nederlands die ze bij de vereniging kreeg. “Bij mijn jaarclub waren een paar mensen die weigerden Engels met me te spreken. Omdat ik Nederlands moest leren. Vandaar.” (DV)
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Liever los

Strippenkaart

Aan de RUG is overigens wel nagedacht over de
oprichting van een nieuwe internationale vereniging,
vertelt Mark de Jager, die als studentassessor het
college van bestuur adviseert over studentenzaken.
Internationale studenten hebben namelijk zelf niet zo
veel interesse voor de traditionele verenigingen. De
Jager: “De druk om nominaal te studeren is groot. Hun
studie is duur, ze kunnen zich geen uitloop permitteren. Daar komt bij dat hun beeld van studentenverenigingen vaak anders is. In Duitsland zijn de verenigingen bijvoorbeeld een elitaire aangelegenheid, net
als de fraternities in Amerika.” Losse feesten en evenementen vinden internationale studenten wél leuk, zegt
De Jager. “Maar lid worden is vaak een brug te ver.”
De RUG ziet er daarom meer in om Nederlandse
verenigingen te stimuleren vrijblijvende evenementen voor internationale studenten te organiseren.
De Jager: “De universiteit organiseert twee keer per
jaar een seminar voor verenigingen, met workshops
over hoe je je vereniging internationaler kunt maken.
In februari vond het voor de derde keer plaats, in
augustus is er weer een editie waarin best practices
worden uitgewisseld. Dat werkt.”

In Groningen openen op de jaarlijkse Integration
Night inmiddels diverse verenigingen hun deuren
voor internationale studenten. Ook in de rest van
het land denken veel verenigingen na over het organiseren van losse evenementen waar internationale
studenten de Nederlanders kunnen ontmoeten.
De Universiteit Maastricht richt zelfs een speciale
locatie op waar alle studentenorganisaties evenementen mogen organiseren voor internationale en
Nederlandse studenten. Het gebouw, Kaleido, is
vooral bedoeld voor kleinere verenigingen zonder
eigen locatie.
WSV Ceres in Wageningen organiseert af en toe
een open avond. Ook overweegt de vereniging een
speciaal ‘internationaal lidmaatschap’ in te voeren;
een soort strippenkaart, waarmee internationale
studenten toegang hebben tot de vereniging. De
president, Janneke Sloet van Oldruitenborgh: “Niet
op de maandagavond, onze traditionele verenigingsavond, maar bijvoorbeeld op donderdag en
vrijdag.”

Tilburg: samen van start
Hét moment voor een kennismaking met de

meteen mee begint, komen beide groepen niet meer

Nederlandse verenigingen is de introductieperiode.

bij elkaar en houd je twee gescheiden werelden.”

Dan gaan Nederlandse studenten de sociëteiten

Het aantal internationale studenten dat lid wordt

langs. Voor internationale studenten ligt dat anders:

van een Nederlandse studentenvereniging is ook

hun introductieperiode is in veel steden pas een

in Tilburg nog steeds beperkt, maar dat was voor

paar weken na de kennismakingsweek van de

de universiteit dan ook niet het hoofddoel, zegt

Nederlandse studenten. Het meest logische moment

Hoogenkamp. Het ging erom beide groepen vanaf

om lid te worden, bij aanvang van het studiejaar, is

het begin te laten integreren, en dat is volgens haar

dan voorbij.

intussen vanzelfsprekend.

In Tilburg zijn de beide introductieperiodes sinds 2011

Al was daar wel wat tijd voor nodig. “In het eerste

samengevoegd. Roos Hogenkamp was in dat jaar

jaar verdeelden we alle internationale studenten

hoofd van het international office van de Universiteit

gelijkelijk over groepen, maar dat werkte niet. Je

Tilburg. “Wij hebben in Tilburg altijd gezegd: als je

hebt meerdere internationals in één groep nodig.

wilt internationaliseren, doe je dat vanaf het eerste

Nederlandse studenten moesten ook wennen aan

moment. De buddygroepjes hebben impact, je maakt

het Engels spreken. De houding was soms: wij komen

vrienden voor de rest van je studie. Als je daar niet

hier om feest te vieren, hoe is ’t nou.” (DV)
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niche-project realiseert nationaal waterinstituut

Naar helder water
voor Benin

Links: Fidele Kanlinsou (19), tweedejaars Water en sanitatie

Masterstudent Thomas Sogbedji

Rechts: pr
omovenda

Flora Adja

Fidele Kanlinsou (19) is tweedejaars student Water en
Sanitatie aan het Institut National de l’Eau (INE). Hij
koos voor de studie vanwege de link tussen klimaatverandering en water. “Ik vind het een belangrijk
thema – water raakt aan alles.” Met medestudenten
deed hij een onderzoekje bij mensen thuis. “Welke
maatregelen nemen zij om hun drinkwater te
zuiveren? We hebben gezien dat er nog heel wat te
verbeteren valt.” Op dit moment schrijft hij aan een
projectplan. “Ik hoop dat ik hier tijdens mijn stage en
na mijn studie aan kan gaan werken, het liefst samen
met een ontwikkelingshulporganisatie die actief is op
dit gebied.”

Een nationaal waterinstituut

Bij de afsluiting van het NICHE-project, met onder meer projectpartners Marc Kpodekon (links, met pet) en Steven Starmans (in pak)

Watermanagement is een probleem in het West-Afrikaanse land Benin. Vier jaar
geleden werd daarom in samenwerking met Nederlandse kennispartners het
Institut National de l’Eau opgezet aan de universiteit van Abomey-Calavi. Eind
maart is het NICHE-project afgerond. Met 500 studenten en 24 promovendi een
onderwijstechnisch succesverhaal.
tekst: mariken stolk, beeld: johannes odé
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Het Institut National de l’Eau is het enige universitaire opleidingscentrum op gebied van water in
Benin. Het is in 2013 met ondersteuning vanuit
het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) ontstaan door
drie bestaande faculteiten aan de universiteit van
Abomey-Calavi samen te voegen: Water en sanitatie,
Hydrologie en waterbeheer en Water voor landbouw.
Niet alleen omdat de faculteiten zelf behoefte hadden
aan samenwerking, maar ook omdat de watersector
in Benin beter bediend zou kunnen worden vanuit
één instituut.
Het NICHE-project (zie kader) is eind maart afgerond. Er zijn nu 500 studenten en 24 promovendi, en
de studie is officieel erkend door de overheid.
Steven Starmans, manager internationale projecten
aan Hogeschool Van Hall Larenstein en projectleider
van dit NICHE-project, is dan ook tevreden over de
onderwijstechnische kant. “Er staat een goed instituut, met een groeiend aantal studenten, en met
een rector die het instituut actief ondersteunt. Zelf
heb ik uit dit project geleerd dat het essentieel is om
wederzijdse verwachtingen en belangen vanaf de
start van een project meteen duidelijk te maken. Zo

hatode

is de commerciële kant nog niet goed van de grond
gekomen. Daar moet echt aan gewerkt worden.”
Starmans doelt op het onderzoeksprogramma
Aquagir, van waaruit het instituut onderzoek kan
uitvoeren in opdracht van het bedrijfsleven of van
(lokale) overheden. Marc Kpodekon, de Beninese
projectaanvrager, beaamt dat dit nog verder ontwikkeld moet worden: “We zijn helaas nog niet zo
bekend als onderzoeksbureau, en we hebben ook
niet het geschikte materiaal om technisch complexe
onderzoeken uit te voeren.”
Het instituut is bijvoorbeeld wel uitgerust om de
kwaliteit van drinkwater te analyseren, maar niet
om onderzoek te doen naar ondergrondse watervoorraden (voor het boren van putten). Kpodekon:
“Onze promovendi moeten voor hun experimenten
uitwijken naar het buitenland omdat onze laboratoria
niet afdoende zijn toegerust. We hebben de hoop dat
in een vervolg op dit project, in een bilaterale samenwerking met de Nederlandse ambassade en steun van
Deltares en UNESCO-IHE, deze commerciële onderzoekskant verder ontwikkeld kan worden.”

Waterkwaliteit groot probleem
Het INE is vooral opgericht om in te spelen op de
behoeften van de watersector. Martin Pepin Aina,
directeur van het Aquagir-programma, vertelt over
de grootste uitdagingen in Benin op het gebied van
water. “Een belangrijk probleem van ons land is de
drinkwatervoorziening in afgelegen gebieden: in veel
gebieden zit het drinkwater diep in de grond. Daar
moet voor geboord worden.” Hoe bepaal je wat de
juiste plek is om te boren en hoe richt je de waterpunten zo efficiënt mogelijk in? En hoe breng je de
watervoorraden in kaart? Hoe verbeter je de kwaliteit
van dit grondwater en van het oppervlaktewater,
zodat het als drinkwater kan worden gebruikt? Aina:
“In de grotere steden hebben we het waterleiding
bedrijf Soneb dat het drinkwater op kwaliteit test.
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Martin Pepin Aina, directeur van het onderzoeksprogramma Aquagir

Maar in de afgelegen gebieden zijn er geen voorzieprogramma dat de link legt tussen het instituut en
ningen om de kwaliteit te analyseren.”
het beroepsleven in de watersector. “Onze dienst
Daarnaast speelt het probleem van afvalwaterzuivebegeleidt studenten bij het vinden van stages en
ring. “Er is in heel Benin geen enkele gemeente met
banen. Zo’n tachtig procent van de studenten van
een functionerende waterzuiveringsinstallatie.” Al
de eerste lichting heeft een baan gevonden. Nu het
het gebruikte water wordt in het oppervlaktewater of
aantal studenten gaat toenemen, zal het uiteindein zee geloosd.
lijk wel lastiger gaan worden om plekken te vinden.
In de landbouwsector speelt droogte de boeren
Daarom moeten we de banden met het werkveld
parten. Door klimaatverandering
versterken.”
zijn de regens onvoorspelbaarder
Boukari doet dit onder meer door
“Er is in heel Benin geen
geworden, soms vallen ze vroeg,
bijeenkomsten te organiseren met
enkele gemeente met
nog voordat er ingezaaid is, en soms
bedrijven en (lokale) overheden.
een functionerende
laten ze juist op zich wachten als de
“We inventariseren dan waar
waterzuiveringsinstallatie” behoefte aan is, en passen ons
boeren al ingezaaid hebben. Aina:
“Werken met irrigatietechnieken en
curriculum daarop aan. Ook organiwateropslag kan de situatie van de
seren we jaarlijks een soort arbeidsboeren verbeteren.”
markt waar studenten, bedrijven en overheden elkaar
Masterstudent Thomas Sogbedji (33) heeft persoonlijk
kunnen ontmoeten.”
meegemaakt hoe gebrek aan water voor problemen
In Benin is het werk aan water en sanitatie gedekan zorgen: “Ik ben opgegroeid in een streek waar de
centraliseerd bij de 76 gemeenten in het land. Elke
boeren regelmatig in de problemen kwamen door een
gemeente heeft een technische dienst, waar iemand
gebrek of juist een overvloed aan water. Ik heb daarom
werkt die verantwoordelijk is voor alle werkzaamvan jongs af aan de wens gehad om die problemen te
heden op gebied van water, zoals drinkwatervoorhelpen oplossen.” Sogbedji liep na zijn bachelor twee
ziening, waterzuivering en riolering. Boukari: “Vaak
jaar stage bij het Beninese ministerie van Landbouw,
zitten er mensen op deze posten die daar geen relein een programma voor rurale ontwikkeling. “Ik
vante opleiding voor hebben gevolgd, zoals socio
steunde de boeren met technische ondersteuning en
logen en geografen. Onze studenten kunnen deze
adviezen. Na mijn master wil ik graag weer voor dat
mensen bijscholen, of zelf bij de technische dienst
programma gaan werken, om boeren te leren hoe ze
gaan werken om medewerkers aan te sturen.”
water op kunnen slaan in de regentijd, en hoe ze irriAndere mogelijke werkgevers zijn het waterleidingsgatietechnieken kunnen toepassen.”
bedrijf Soneb, onderzoeksbureaus en ngo’s op gebied
van watervoorziening, landbouw, waterkwaliteit of
Kansen op de arbeidsmarkt
waterbeheer. Boukari: “Studenten kunnen ook een
Afgestudeerde studenten van INE kunnen hun
eigen bedrijf oprichten in de watersector. In de lessen
bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen
besteden we daarom steeds meer aandacht aan onderwaar Benin (en andere Afrikaanse landen) mee
nemerschap.”
kampen op gebied van gezond water. Moussa
In het laboratorium van de studierichting Water en
Boukari, docent geohydrologie en ondergrondse
Sanitatie wordt dit bevestigd door promovenda Flora
watervoorraden, is verantwoordelijk voor het
Adjahatode, die de praktijklessen geeft. “Een groot
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deel van de studenten zal in loondienst gaan werken,
toch besteden we ook veel aandacht aan het ondernemerschap in onze lessen. Een groepje studenten kan
bijvoorbeeld samen een bureau starten dat de waterkwaliteit beoordeelt, in opdracht van gemeenten of
bedrijven.”
Myriame Agbo-Djagli (18), tweedejaars aan de
studierichting Water en Landbouw, wil graag voor
zichzelf beginnen na haar studie. “Het liefste zou
ik met een groepje medestudenten een stuk grond
kopen om samen een landbouwbedrijf op te zetten.”

Tweedejaars

in de praktijkle

s van Flora Ad

jahatode

De NICHE-partners van Abomey-Calavi
De opzet van het Institut National de l’Eau in

Steven Starmans, manager internationale projecten

Benin kreeg ondersteuning vanuit het Netherlands

aan Hogeschool Van Hall Larenstein en leider van

Initiative for Capacity development in Higher

dit NICHE-project: “De kennis die wij als consortium

Education (NICHE). Het doel van dit programma is

vanuit Nederland hebben willen inbrengen, is hoe je

duurzame versterking van opleidings- en trainings-

vooral op institutioneel gebied samenwerking met

capaciteit in ontwikkelingslanden. Hiervoor wordt

andere partijen realiseert. Maar ook wilden we ken-

gebruikgemaakt van de expertise van Nederlandse

nis genereren op het gebied van water en onderne-

organisaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken

merschap. Aan dat laatste onderdeel moet nog wel

(Ontwikkelingssamenwerking) financiert het pro-

gewerkt worden.”

gramma, dat door Nuffic wordt beheerd.

Marc Kpodekon, de Beninese counterpart: “Goed

In NICHE staan vraaggerichtheid en ownership cen-

materiaal is voor die ontwikkeling essentieel.

traal. De partnerlanden geven zelf aan waar hun

Maar menselijk kapitaal is het belangrijkst. Wat

behoeften voor ondersteuning liggen. Hierdoor zijn

ik erg heb gewaardeerd in onze samenwerking, is

deze landen beter in staat om (op langere termijn)

dat onze behoefte aan expertise in overleg met

zelf in de benodigde opleidingen en menskracht te

de Nederlandse partners altijd werd opgepakt.

voorzien.

Afhankelijk van onze vraag werd er een Nederlandse,

Voor het Nationale Waterinstituut in Benin bracht

Beninese of regionale expert gestuurd om de docen-

Hogeschool Van Hall Larenstein alle benodigde ken-

ten te trainen. We hebben veel geleerd van onze part-

nispartners in Nederland bijeen. Dat waren: Deltares,

ners uit Nederland. Het uitwisselen van kennis, het

TU Delft, Wageningen University & Research en

opbouwen van een relatie was voor ons het belang-

UNESCO-IHE.

rijkste onderdeel van de samenwerking.”
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Klachten van studenten

grading tables maken cijfers beter vergelijkbaar

De eerlijkste cijferconversie
Hoeveel procent van de studenten studeerde af met een 6? Hoeveel met
een 7? Hoeveel met een 8? Vanaf september dit jaar staat dit open en bloot op

Daarnaast moet het vergelijken met andere cijferstelsels eenvoudiger worden. Het ideaalbeeld is dat alle
Europese universiteiten en hogescholen de studie
prestaties van een internationale student straks rechtstreeks kunnen beoordelen door de eigen grading
table naast die van de opleiding van de student te
leggen.
Nieuw zijn dergelijke tabellen in het Nederlandse
hoger onderwijs niet. Een aantal instellingen, universitair en hbo, zet ze al langer op hun afstudeerbullen.
De universiteiten van Groningen en Wageningen
worden alom gezien als wegbereiders. Dat zijn ook de
twee Nederlandse universiteiten met een Europees
DS-label (diplomasupplement-label). Maar ook de
Radboud Universiteit Nijmegen werkt al volop met
de methodiek.
De RUG begon vijf jaar geleden met de ontwikkeling
van grading tables, zegt beleidsmedewerker Regine
van Groningen. “We kregen steeds meer vragen en
ook klachten van studenten en van partners. Dan zei
een student: ik hoorde bij de besten van mijn studie,
maar ik kan dat niet duidelijk maken aan een selectiecommissie.”

Cijferinflatie

het diplomasupplement van elke Nederlandse universitair afgestudeerde.
tekst: xander bronkhorst, beeld: marco jeurissen

Alle afgestudeerden van Nederlandse universiteiten
kunnen binnenkort in het buitenland laten zien of
ze vergeleken met medestudenten beter, slechter of
net zo goed presteerden. De universiteiten spraken
afgelopen najaar af om naast Nederlandse cijfers
ook grading tables op de diplomasupplementen te
vermelden.
Dat systeem wordt sinds 2009 door de Europese
Commissie gepropageerd en is ook opgenomen in de
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ECTS Users’ Guide, die de EU-ministers van onderwijs in 2015 hebben vastgesteld.
De universiteiten hopen met de gezamenlijke stap
buitenlandse instellingen meer inzicht te bieden in
de Nederlandse cijfercultuur en ook meer recht te
doen aan de prestaties van studenten. In Nederland
wordt van oudsher vrij conservatief gecijferd: tienen
worden niet veel gegeven. In andere landen halen
studenten vaker het hoogste cijfer.

“Het is de eerlijkste manier van cijferconversie”, vindt
Fred Jonker, beleidsadviseur van de Wageningen
Universiteit, die ook al een jaar of vijf met grading
tables werkt. Volgens Jonker poetst de systematiek
verschillen in cijferculturen weg en wordt het gevaar

van cijferinflatie zo omzeild. “In Amerika krijgen de
beste studenten inmiddels een A+++, maar bij grading
tables is dat niet nodig. De percentages blijven
hetzelfde.”
Grading tables zijn volgens Jonker een handzame
vervanger van het oorspronkelijke Europese idee
van grading schemes uit 2003. Daarbij zouden alle
Europese instellingen afgestudeerden moeten
verdelen in vijf segmenten A tot en met E, aflopend
van hoogste 10 procent tot en met laagste 10 procent.
Dat plan bleek uiteindelijk veel te ambitieus.
Jonker: “Bovendien ging daarbij twee keer informatie
verloren. Bij het omrekenen van eigen cijfers naar het
grading scheme, en bij het omrekenen van de letters
naar het cijfersysteem in het buitenland. Grading tables
bieden een rechtstreekse vergelijking.”

Aan de strenge kant

Het initiatief voor een uniforme werkwijze voor alle
universiteiten kwam vorig jaar van de Universiteit
Utrecht. Een voormalig student, inmiddels promovendus in Oxford, wees de instelling erop dat
UU-alumni bij de aanmelding voor een buitenlandse
master werden benadeeld. De Utrechtse manier om
Nederlandse cijfers om te rekenen naar de vierpuntsschaal van het Amerikaanse Grade Point Average
(GPA) leidde onder meer tot een onderwaardering van
studenten met een Nederlandse 7.
De universiteit moest uiteindelijk toegeven dat
het GPA op het Utrechtse diplomasupplement een
tikkeltje aan de strenge kant was. De universiteit zette
de kwestie van internationaal herkenbare waardering
van Nederlandse cijfers daarna op de agenda van de
universiteitenvereniging VSNU.
Daar bleek dat universiteiten er verschillende praktijken op nahouden. Een flink aantal doet, zoals
gezegd, al iets met grading tables. Maar de Leidse
universiteit geeft bij het diploma bijvoorbeeld alleen
algemene informatie over de waarde van Nederlandse
cijfers in een internationale context. De UU rekende
de cijfers voor het diplomasupplement om naar een
GPA. De UvA doet beide: op het diplomasupplement
van studenten staat een GPA en een schema met de
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betekenis van de Nederlandse studieresultaten in
Amerikaanse en Britse cijferstelsels.
Afgesproken is nu dat alle universiteiten zelf mogen
bepalen hoe ze de grading tables binnen de eigen
instelling willen samenstellen. Al naar gelang de
eigen organisatievorm en -cultuur maken instellingen
daarbij eigen afwegingen. Uitgangspunt lijkt wel
te zijn dat berekeningen op opleidingsniveau meer
waarde hebben dan die op landelijk, op instellingsof zelfs op facultair niveau. Er kunnen immers ook
verschillen zijn in de cijferculturen tussen universiteiten, vakgebieden en studiefasen (masterstudenten
halen hogere cijfers dan bachelorstudenten).

Alle cijfers bij elkaar gooien

In Leiden wordt sinds afgelopen najaar hard gewerkt
aan de invoering, zegt Marieke te Booij, hoofd
International Relations. “We zijn een project gestart
om te bekijken hoe we dit het beste kunnen doen. Er
wordt tussen universiteiten veel informatie uitgewisseld.”
Volgens Fred Jonker is het principe van de grading
tables erg eenvoudig. “Je gooit alle cijfers die in een
bepaalde periode zijn behaald in een pot en kijkt welk
percentage welk cijfer haalt.”
Toch kunnen instellingen daarbij nog verschillende
keuzes maken. Belangrijkste afweging in dit kader is
wat de referentiegroep voor elke opleiding is. Studies
met een gering aantal studenten produceren waarschijnlijk te weinig cijfers om er berekeningen op los
te kunnen laten. Zij moeten daarom worden gebundeld met andere opleidingen, of er moeten data over
meerdere jaren worden meegenomen.
En dan is er ook nog de vraag welke studieresultaten
je meetelt en welke niet. Jonker: “In Wageningen
tellen wij alle cijfers mee die een student behaalt.
In Groningen kijken ze alleen naar de cijfers van de
hoofdvakken uit het standaard onderwijsprogramma.
Voor beide is wat te zeggen.”
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Hbo ook

“Door cijferinflatie krijgen in
Amerika de beste studenten
inmiddels een A+++. Bij grading
tables is dat niet nodig.”

Risico op discussie

Platform EGRACONS

Ook in het hbo bestaat veel belangstelling voor
de grading tables, laat een woordvoerder van de
Vereniging Hogescholen weten. Instellingen als
Stenden Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam,
de HAS en Avans zouden er al actief mee bezig zijn.
Binnen een werkgroep van internationaliseringsmedewerkers is de kwestie nadrukkelijk aan de orde
geweest.
“Instellingen die de Erasmus Charter ondertekenen,
verplichten zich in feite al om de ECTS Users’ Guide
en dus de grading tables te gebruiken”, zegt adviseur
internationalisering van de HvA en Bologna Expert
Leonard van der Hout. Zijn hogeschool heeft op dit
moment één grading table voor de hele instelling. Die
staat op alle diplomasupplementen. Van der Hout
hoopt vanaf 2017-2018 over te kunnen stappen op
tabellen op opleidingsniveau. Naar zijn idee verkeren
meerdere hogescholen in dezelfde fase.
Van der Hout: “We onderzoeken nu hoe we elke student
de eerlijkste vergelijking met medestudenten kunnen
geven. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.
Welke opleidingen nemen we samen? Welke vakken
tellen we mee?”
Veel gesprekspartners zijn van mening dat Nederland,
zeker met de landelijke afspraak van de universiteiten,
behoorlijk vooroploopt met de implementatie van de
grading tables. De hoop is dat andere landen gaan
volgen, want dan kunnen de grading tables ook worden
gebruikt voor de beoordeling van studenten die naar
Nederland komen.

Om Europese universiteiten en hogescholen daartoe
te stimuleren, werd in 2012 het European Grade
Conversion System (EGRACONS) geïntroduceerd.
Dat biedt een platform voor uitwisseling van informatie over verschillende cijfersystemen, maar bovendien een online tool die het makkelijker maakt om
twee grading tables met elkaar te vergelijken.
Een voorwaarde daarbij is wel dat instellingen hun
data ook uploaden naar het systeem. Dat gebeurt nu
nog maar mondjesmaat. Eind vorig jaar hadden 67
Europese instellingen dat gedaan, terwijl voor 2017
werd gemikt op honderd. Vijf van de actieve instellingen zijn Nederlands: Hogeschool Inholland is een
full partner van het initiatief, maar ook de HAS, de
Radboud Universiteit, Stenden Hogeschool en de
Rijksuniversiteit Groningen zijn van de partij.
Internationaliseerders zien zonder uitzondering de
meerwaarde van de EGRACONS-tool en overwegen
in te stappen, maar ze begrijpen ook waarom veel
instellingen aarzelen. Zo moeten data jaarlijks worden
ververst. Ook gaat EGRACONS uit van grading tables
per ISCED-code, een door UNESCO ontwikkelde
rubricering voor opleidingsgebieden. Die kunnen
afwijken van de grading tables die instellingen zelf
willen ontwikkelen. “Als we daar op problemen
stuiten, gaan we mogelijk niet meedoen”, zegt
Marieke te Booij in Leiden.

Fred Jonker denkt bovendien dat individuele opleidingen wel eens terughoudend zouden kunnen zijn
om hun eigen grading table elders te publiceren. “Je
weet nooit wat er met de data gaat gebeuren. Hoewel
het bij grading tables niet gaat over goed en fout maar
over het geven van inzicht, is er in de praktijk wel een
risico dat er een discussie ontstaat.”
De Rijksuniversiteit Groningen heeft wél de eigen 150
grading tables omgezet naar ISCED-codes. De RUG
promoot EGRACONS ook actief bij partnerinstellingen. De ervaringen met enkele kleinschalige pilots
met de tool zijn positief, maar het beperkte aantal
deelnemende instellingen en datasets beperkt de
mogelijkheden nog.
Regine van Groningen: “Waarschijnlijk is het ook
een vicieuze cirkel. Zolang er weinig deelnemers zijn,
wordt de noodzaak om in te stappen niet gevoeld.”

In Nederland wordt van oudsher
vrij conservatief gecijferd: tienen
worden niet veel gegeven. In
andere landen halen studenten
vaker het hoogste cijfer.
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in business
Ondernemers over
de waarde van buitenlandse
studie-ervaring

charly heusschen

ceo en mede-oprichter egg helmets

‘Prettig als iemand een wereldse blik heeft’

Foto’s: EGG, Marcel Bakker (portret)

Roze, pikzwart, met een gouden
kroontje of duivelshoorntjes – saaie
helmen zijn er eigenlijk niet bij EGG
helmets. Ze beschermen kinderhoofdjes
tijdens het fietsen, skaten of skiën. “We
zijn heel actief in het buitenland”, vertelt
mede-oprichter Charly Heusschen.
“Nederland is te klein. Bovendien
kennen we geen fietshelmverplichting
en zijn er geen bergen.” Daarom kijkt
het Amsterdamse bedrijf bewust over
de grens. De helmen zijn populair in
onder meer Scandinavië. Ook Aziatische
landen als Zuid-Korea tonen grote interesse. EGG zet zijn eerste stappen op de
Amerikaanse markt. Mooie avonturen.
Maar: “De thuismarkt is onmisbaar als
het gaat om het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe producten.”

Mentale ervaring
Mensen met of zonder buitenland
ervaring, dat is een verschil van dag en
nacht, vindt Heusschen. Hij kan het
weten. In zijn werkende leven is hij
vaak met andere culturen in aanraking
gekomen. Voor het internationale
april 2017 | transfer

reclamebureau Young & Rubicam
verbleef hij vroeger in Spanje, Portugal
en Kroatië. Tegenwoordig reist hij van
hot naar her om bijvoorbeeld beurzen te
bezoeken. “Buitenlandervaring is vooral
een mentale ervaring. Je leert anderen
beter inschatten, maar ook jezelf kennen.
Je merkt waar je als Nederlander staat
binnen een internationale omgeving.”
Zo zijn Nederlanders volgens Heusschen
best eigenwijs en drammerig. “Maar
ook fatsoenlijk. Nederlanders zeilen niet
mee, om dan op het laatste moment een
deal af te zeggen. Andere culturen zijn
minder direct, minder duidelijk. Daar
leer je gaandeweg mee omgaan.”
Heusschen deed de heao in Den Haag en
volgde een communicatie- en organisatieopleiding aan de VU in Amsterdam.
“Ik heb zelf nooit in het buitenland
gestudeerd. Had ik wel moeten doen.”
Zo solliciteerde hij na zijn studie bij
Heineken en merkte dat het ontbreken
van buitenlandervaring een struikelblok
vormde. Weg baan. “Dus al heb je alleen
op een surfplank in Zuid-Afrika gestaan,
ik zou het toch vermelden op mijn cv.

Zeker als je wilt werken bij multinationals als Heineken of Shell.”

Geen absolute must
Voor zijn eigen bedrijf is het een ander
verhaal. Op het Amsterdamse kantoor
zijn ze met zijn drietjes. Wereldwijd
werken er zo’n veertig mensen in
de supply chain voor EGG, inclusief
agenten en distributeurs. “We groeien
hard. We hebben mensen nodig in de
sales, marketing, productontwikkeling.” Of Heusschen bij het aannemen
van personeel op buitenlandervaring
let, verschilt per functie. “Als we in zee
gaan met een sales representative in het
buitenland, dan moet diegene vooral
kennis hebben van zijn eigen markt.
Maar een communicatiemedewerker
bij ons op kantoor hoeft niet per se in
het buitenland te hebben gestudeerd.
Belangrijk is dat ik zelf internationale
ervaring heb. Het is prettig als een
medewerker een wereldse blik heeft.
Maar een absolute must? Nee, dat niet.”
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on the move
Een overzicht van carrièremoves,
benoemingen, uitwisselingen en
prijswinnaars binnen de wereld
van de internationalisering van
het Nederlandse hoger onderwijs.

nieuwe gezichten international
office vu
Per 1 februari 2017 is Ayesegul
Cil begonnen als projectleider bij
het Centrum voor Internationale
Samenwerking van de Vrije Universiteit
Amsterdam (VU). Daarvoor was zij
lange tijd hoofd capaciteitsopbouw en
programmamanager bij het European
Centre for Nature Conservation.
Julia Tan versterkt sinds 27 februari
het International Office als adviseur
internationale studenten voor de
bachelorsprogramma’s. Yvonne
Dalhuijsen is per 2 maart de nieuwe
teamleider fee paying credit mobility.
Voor die tijd was zij manager bedrijfsvoering bij het Taalcentrum-VU.

zij vertrekt

Esther Hendriksen-Mauriks

emigreert binnenkort naar Frankrijk.
Met haar man opent zij per 29 april een
bed & breakfast in de Franse Dordogne.
Hun avontuur wordt al geruime tijd
gevolgd door het tv-programma ‘Ik
vertrek’. De afgelopen zes jaar werkte
Hendriksen-Mauriks als beleids
medewerker internationalisering en als
coördinator HAS International Projects
bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.
Binnen het International Office neemt
Gemma Hermes de portefeuille
International Partnerships over.

wisselingen universiteit utrecht
Per 1 juni is Vera Vos-Noot de
nieuwe support officer van het
International Office van de Utrechtse
Faculteit Recht, Economie, Bestuur
en Organisatie. Zij volgt Cathelijne
van Weelden op, die benoemd is tot
exchange coördinator bij deze faculteit.

van ministerie naar codarts

Joost van der Veen is per 1

december 2016 gestart als bestuursadviseur bij Codarts Rotterdam.
Sinds 6 maart is hij verantwoordelijk
voor het internationaliseringsbeleid van deze internationale hogeschool voor de kunsten. Hij neemt
deze beleidsportefeuille over van
Frans Koevoets. Diens werkzaamheden rond internationalisering
gaan zich beperken tot de contacten
met de Association Européenne des
Conservatoires, Académies de Musique
et Musikhochschulen (AEC).
Van der Veen was vanaf 2012 beleidsmedewerker en coördinator internationalisering hoger onderwijs bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW). Hij is opgevolgd
door Ferdi Geleijnse, voorheen
werkzaam als coördinerend beleidsmedewerker bij de afdeling EU-zaken,
directie Internationaal Beleid, van OCW.

team internationalisering nhl
uitgebreid

Nynke Beintema heeft per 1 januari

2017 haar functie van beleidsmedewerker bij het Instituut Educatie van
NHL hogeschool verruild voor die van
beleidsmedewerker internationalisering. Samen met beleidsmedewerker
Melchior van Benthem vormt zij
het team internationalisering bij NHL
hogeschool.

van leiden naar amsterdam
Na ruim elf jaar aan de Universiteit
Leiden, als student en onder andere
als international programmes officer,
is Amanda Berends per 9 januari
begonnen aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij is nu programme
officer in het International Team van de
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica.
Benoemingen, (uit)wisselingen en afscheid kunnen
worden doorgegeven aan de redactie van Transfer
via transfer@nuffic.nl.

els heuts

sang-ah yoo
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Market
Information
Dashboards
De Nuffic Market Information Dashboards helpen bij het
bepalen van je landenstrategie voor het werven
van internationale studenten.
■
■
■
■
■

Snel inzicht in potentiële wervingsmarkten.
Onderbouwing voor de selectie van doellanden.
Uitsplitsing per instelling en vakgebied.
Benchmark met andere instellingen in jouw vakgebied.
Aanvullende tailormade services beschikbaar.

www.nuffic.nl/market-information

“Marketing without
data, is like driving
with your eyes closed.”
Dit instrument is tot stand gekomen in samenwerking met DHENIM en Tilburg University,
en is gratis voor hogescholen en universiteiten.

